
 واألحكام الشروط

  أكتوبر 15 إلى 2018 سبتمبر 15 من الفترة خالل وذلكA6, A6+ ,J8, Note 8   سامسونج اتفوهل واألحكام الشروط هذه تشتمل .1
 .، أو حتى نفاذ الكمية2018

 .اكرة مجانا لفترة محدودةذكارت   64GBسوف تحصل على  .   64 GB,( A6, A6+, J8 ,Note 8عند شراء أيا من )  .2

 سامسونج شركة قبل منمركز خدمة  وفي لى موقع سامسونج االلكترونىع المتوفرة لونج سامسونج فرع من فروع   14 في فقط .3

 .العربية جمهورية مصر في والموجودة

 القاهرة عمر أفندىحى الموسكي بجوار -شارع عبد العزيز وسط البلد 

 اإلسكندرية سموحة  -شارع مصطفي كامل أمام مستشفي اإلسكندرية الدولي  19

 محطة الرمل -شارع السلطان حسين  18
 المنصورة شارع سعد الجوهري من شارع بورسعيد أمام مسجد الجمعية الشرعية 1 

 طنطا شارع سعيد تقاطع ش صدقى بجوار خير زمان 34

 بورسعيد شارع عرابى بجوار مدرسة الليسيةبرج الرحمة 

 شارع عبد السالم عارف ميدان المسلة 14
 الفيوم ش يوليو عدلى يكن سابقًا أمام سما مول برج محمد سعد 26 

 شارع الحرية  بجوار عمارة المهندس
 المنيا شارع طة حسين أمام البوابة الرئيسية لنادى المنيا الرياضى  3 

 أسيوط ب 2برج  -أمام مستشفى الصدر  -شارع جامعة األزهر  -أبراج النصر 

 السادات -برج معونة الشتاء امتداد شارع يسرى راغب  1
  

 .الجهاز(  IMEI -الرقم القومى –مع االلتزام بوجود ) أصل الفاتورة مباشرة المنتج يمكن استالم  .4

 .بشراء الجهاز الخاص اإليصال فقدان عن ناتجة أوأضرار تكاليف أي عن مسؤولية أية شركائها من أي أو سامسونج تتحمل ال .5

 أي في واألحكام، الشروط هذه من أي و الغاء، كليا أو جزئيا، او وقف تعديأل بالحق هي فقط  لتقديرها وفقا سامسونج شركة تحتفظ .7

  .خاللها أو عرضال فترة قبل وقت

 .واألحكام الشروط بهذه مرتبط نوع أي ضررمن أو/و خسارة أي عن عميلال تجاه مسؤولية أية سامسونج تتحمل ال .8

 . الهدية المقدمة له مع الهاتف ارجاعهاتف سامسونج يجب عليه  ارجاعرغبة العميل في  في حالة .9

 غير أو مباشر ارتباط ذا كان سواء طبيعته كانت مهما المشاركة عن ينشأ قد نزاع أي بأن يقبل فإنه الجهاز بشراء العميل قام إذا .10

 من فيه والنظر تسويته سيتم خالف أي وأن العربية جمهورية مصر دولة لقوانين يخضع واألحكام الشروط أو عرضال هذا في مباشر

 .العربية جمهورية مصر في االختصاص ذات المحاكم قبل


